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ВСТУП 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Аналіз діяльності суб’єктів 
державного сектору» складена відповідно освітньо-професійної програми «Облік і 
оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  / (скорочені 
навчальні плани) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування». 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Аналіз діяльності 
суб’єктів державного сектору»  входить до освітніх компонентів вільного вибору 
циклу фахової підготовки. Її вивчення передбачає наявність системних та 
ґрунтовних знань із суміжних дисциплін, зокрема, з «Бухгалтерського 

фінансового обліку», «Аналіз господарської діяльності», а отримані знання будуть 
використовуватись у подальшому при вивченні таких навчальних дисциплін як, 

«Фінансова безпека підприємства», «Стратегічний управлінський облік»,  

допоможуть успішно скласти комплексний державний іспит за фахом. 

Опанування дисципліни передбачає активну роботу під час практичних 
занять, самостійну роботу над виконанням поставлених задач. 

Компетентності та програмні результати навчання визначені стандартом 
вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено освоєння 
здобувачами навчального матеріалу що викладається у п’яти темах, які об’єднані 
у двох змістових модулях – «Аналіз фінансової звітності суб’єктів державного 
сектору» та «Аналіз бюджетної звітності суб’єктів державного сектору».  

Модулі передбачають виконання наскрізного індивідуального навчально-

дослідного завдання з використанням сучасних інформаційних технологій для 
здійснення аналізу. 

З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни 
передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: розв’язувати 
спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері аналітичної роботи в 
процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорії та методів 
аналізу діяльності суб’єктів державного сектору і характеризується 
комплексністю й невизначеністю умов. 

Ключові слова: аналіз, фінансовий стан, фінансові результати, методика 

аналізу, сучасні інструменти аналізу, суб’єкти державного сектору. 
 

АBSTRACT 

 

The work program of the discipline envisages the development of training 

material by the recipients, which is divided into five topics, which are combined in two 
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content modules - "Analysis of financial statements of public sector entities" and 

"Analysis of budgetary reporting of public sector entities". 

The modules provide a cross-cutting individual research task using modern 

information technology to perform the analysis. 

In order to consolidate theoretical knowledge, the curriculum provides practical 

classes and independent work of students. 
After studying the discipline, the student should be able to: solve specialized 

tasks and practical problems in the field of analytical work in the process of professional 

activity, which involves the application of theory and methods of analysis of the activity 

of public sector entities and is characterized by complexity and uncertainty of 

conditions. 

Keywords: analysis, financial condition, financial results, methodology of analysis, 
modern analysis tools, public sector entities. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної дисципліни 

(бакалаврського) рівня / (скорочені 
навчальні плани) 

ДФН ЗФН 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS – 

3 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування» 

 
 

Навчальна дисципліна 
фахової підготовки 

 

Спеціальність 071 «Облік 
і оподаткування» 

Модулів – 1  

 

Спеціалізація  
 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський /(за 

скороченим терміном 
навчання) 

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 

2 

 

 

Загальна кількість 
годин – 90 

 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 4 

4/2  

Семестр  

8/4  

Лекції  

16  

Практичні  

14  

Самостійна робота  

60  

Індивідуальні 
завдання 

 

-  

Форма контролю: 
залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної роботи та індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 30/60 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є набуття практичних навичок щодо організації та 
методики проведення аналізу діяльності суб’єктів державного сектору. 

Завданням навчальної дисципліни є вивчення прийомів і методів  аналізу 
діяльності суб’єктів державного сектору. 

Предмет навчальної дисципліни – діяльність суб’єктів державного сектору.  

В результаті вивчення курсу студент повинен знати методичні прийоми 
аналізу діяльності суб’єктів державного сектору; 

розуміти основи методики аналізу господарської діяльності підприємства. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти  
- використовуючи дані фінансової та статистичної звітності, комп’ютерну 

техніку, статистичні методи оброблення інформації: 
– забезпечувати інформаційну базу даних; 
– застосовувати раціональну методику аналізу діяльності суб’єктів 

державного сектору; 

– організовувати аналітичну роботу діяльності суб’єктів державного 
сектору. 

- аналізувати:  

– фінансову і бюджетну звітність; 

– узагальнювати результати аналізу діяльності суб’єктів державного 
сектору; 

- готувати висновки та пропозиції з оптимізації фінансового стану,  
фінансових результатів, руху грошових коштів, надходження та використання 
коштів, збільшення потужності та обсягів діяльності суб’єктів державного 
сектору. 

Вивчення дисципліни надасть можливість здобувачам вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня оволодіти наступними компетентностями:  

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
− знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
− здатність до систематизації, узагальнення та інтерпретації інформації щдо 

діяльності суб’єктів державного сектору для задоволення інформаційних потреб 
осіб, що приймають рішення; 

− застосовувати знання з аналізу господарської діяльності в практичній 
діяльності суб’єктів державного сектору; 

 − демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави. 

 
Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути 

здатним: 
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володіти методичним інструментарієм аналізу діяльності суб’єктів 
державного сектору, розуміти особливості практики здійснення аналізу діяльності 
суб’єктів державного сектору.  

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Аналіз фінансової звітності суб’єктів державного 
сектору 

Тема 1. Аналіз фінансового стану суб’єктів державного сектору.  
Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану суб’єктів державного 
сектору. Методика аналізу фінансового стану суб’єктів державного сектору. 
Аналіз структури і динаміки майна суб’єкта державного сектору та джерел його 
утворення. Параметричний аналіз фінансового стану суб’єктів державного 
сектору. 

 

Тема 2. Аналіз фінансових результатів суб’єктів державного сектору.  
Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів суб’єктів державного 
сектору. Методика аналізу фінансових результатів суб’єктів державного сектору. 

Аналіз доходів і витрат від обмінних та необмінних операцій.  Аналіз елементів 
витрат за обмінними операціями. Параметричний аналіз фінансових результатів 
суб’єктів державного сектору. 

 

Тема 3. Аналіз руху грошових коштів суб’єктів державного сектору.  
Інформаційне забезпечення аналізу руху грошових коштів суб’єктів державного 
сектору. Методика аналізу руху грошових коштів суб’єктів державного сектору. 

Параметричний аналіз руху грошових коштів суб’єктів державного сектору. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз бюджетної звітності суб’єктів державного 
сектору.  
Тема 4. Аналіз надходження та використання коштів  суб’єктів державного 
сектору. 
Інформаційне забезпечення аналізу надходження та використання коштів  
суб’єктів державного сектору. Методика аналізу надходження та використання 
коштів  суб’єктів державного сектору. Аналіз  надходження та використання 
коштів загального фонду. Аналіз надходження і використання коштів 
спеціального фонду. Параметричний аналіз надходження і використання коштів 
суб’єктів державного сектору. 

 

Тема 5. Аналіз потужності та обсягів діяльності суб’єктів державного сектору. 
Інформаційне забезпечення аналізу потужності та обсягів діяльності суб’єктів 
державного сектору. Методика аналізу потужності та обсягів діяльності суб’єктів 
державного сектору. Аналіз потужності та обсягів діяльності суб’єктів 

державного сектору за функціональною класифікацією.  Параметричний аналіз 
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потужності та обсягів діяльності суб’єктів державного сектору на прикладі 
вищого навчального закладу. 
 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Назви змістових модулів  
і тем  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

л п ла
б.

 

ін
д.

 

ср
 

л п ла
б.

 

ін
д.

 

ср
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Аналіз фінансової звітності суб’єктів державного сектору 

 

Тема 1. Аналіз фінансового стану суб’єктів 
державного сектору 

19 2 2   15       

Тема 2. Аналіз фінансових результатів суб’єктів 
державного сектору 

19 2 2   15       

Тема 3. Аналіз руху грошових коштів суб’єктів 
державного сектору 

19 2 2   15       

Разом за змістовим модулем 1: 57 6 6   45       

Змістовий модуль 2. Аналіз бюджетної звітності суб’єктів державного сектору  

 

Тема 4. Аналіз надходження та використання 
коштів  суб’єктів державного сектору 

18 4 4   10       

Тема 5. Аналіз потужності та обсягів діяльності 
суб’єктів державного сектору 

15 6 4   5       

Разом за змістовим модулем 2: 33 10 8   15       

Разом 90 16 14   60       

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  
1. Тема 1. Аналіз фінансового стану суб’єктів державного сектору 2  

2. Тема 2. Аналіз фінансових результатів суб’єктів державного 
сектору 

2  

3. Тема 3. Аналіз руху грошових коштів суб’єктів державного 
сектору 

2  

Змістовий модуль 2.  
7. Тема 4. Аналіз надходження та використання коштів  суб’єктів 

державного сектору 

4  

8. Тема 5. Аналіз потужності та обсягів діяльності суб’єктів 
державного сектору 

4  

 Разом 14  
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня денної форми навчання:  

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 15 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 18 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 27 год. 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма 

1 2 3 

 Змістовий модуль 1   

1. Тема 1. Аналіз фінансового стану суб’єктів державного сектору 15 

2. Тема 2. Аналіз фінансових результатів суб’єктів державного 
сектору 

15 

3. Тема 3. Аналіз руху грошових коштів суб’єктів державного 
сектору 

15 

 Змістовий модуль 2  

6. Тема 4. Аналіз надходження та використання коштів  суб’єктів 
державного сектору 

10 

7. Тема 5. Аналіз потужності та обсягів діяльності суб’єктів 
державного сектору 

5 

 Разом 60 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
Для викладання курсу розроблений ілюстративний матеріал, здійснюється 

аналіз та обґрунтування проблемних питань. На практичних заняттях проводиться 
усне опитування, перевірка виконання індивідуальних завдань та вирішення 
ситуаційних завдань.  

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

  

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 
письмовій формі.  

Поточний модульний контроль знань студентів з дисципліни проводиться у 
формі комп'ютерного тестування (30 тестів закритої форми з однією правильною 
відповіддю з п'яти можливих) двічі на семестр. Загальна база тестів включає 300 
питань трьох рівнів складності. Підсумковий контроль знань – екзамен 
відбувається відповідно до Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт НУВГП). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 
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виконаних практичних завдань; 
- підготовка та презентація реферату, мінілекції; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 
- участь в конкурсах, олімпіадах. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ     

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума(залік) 

Змістовий модуль 1  
 (0-50) 

Змістовий модуль 2  
 (0-50) 

Т1 Т2 Т3 МК1 Т4 Т5 МК2 

10 10 10 20 15 15 20 100 

Т1, Т2, Т3… - теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

 

Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

1. 1. Практична робота 1. Аналіз фінансового стану суб’єктів державного сектору 

Розв’язування задач 
10 

1.2. Практична робота 2. Аналіз фінансових результатів суб’єктів державного 
сектору.  Розв’язування задач 

10 

1.3. Практична робота 3. Аналіз руху грошових коштів суб’єктів державного 
сектору . Розв’язування задач 

10 

1.4. Практична робота 4. Аналіз надходження та використання коштів  суб’єктів 
державного сектору. Розв’язування задач 

10 

1.5. Практична робота 5. Аналіз потужності та обсягів діяльності суб’єктів 
державного сектору.  Розв’язування задач 

10 

1.11. Самостійна робота 10 

МК1 20 

МК2 20 

Всього поточна складова оцінювання: 100 

 

Заохочувальні бали: 
- підготовка наукової публікації – 5 балів; 
- виступ з доповіддю на студентській науковій конференції – 5 балів. 
У відомості результати навчання проставляються за двома шкалами – 100-

бальною та національною.  

 

Шкала оцінювання  
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою  

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 Не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 
Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Міклуха, О. Л. (2020) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до 
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Аналіз діяльності 
суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня / (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування». - Рівне: НУВГП, 2020. 

2. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носієві) по всіх 
темах курсу, в тому числі і для самостійного вивчення. 
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